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Varesalg og betaling
Tilmeld en ekspedient ved at trykke på den ønskede ekspedient på skærmen.

Herefter har du to visningsmuligheder for dit salgsbillede på skærmen.
Du skifter mellem de to muligheder ved at trykke på dette symbol
Den ene mulighed giver stor varesalgsvisning, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

Side 1

Den anden mulighed giver et mindre varesalgsbillede men du får til gengæld et numerisk tastatur til manuel
prisindtastning og du får hurtigadgang til afslutningstaster, som det fremgår af eksemplet nedenfor:

Startsiden viser åbne varegrupper til manuel prisindtastning samt sideskift til varegrupper/kategorier med
faste priser.
Ved salg af en vare med fast pris trykkes der blot på tasten med den pågældende vare, hvorefter varen
automatisk registreres med den forprogrammerede pris. På ovenstående skærmbillede kunne det for
eksempel være varen BÆREPOSE, der er forprogrammeret med en pris på kr. 4,00.
Ved salg af en vare fra en åben varegruppe trykkes der på tasten med den pågældende vare, hvorefter der
fremkommer en dialogboks, hvor prisen skal indtastes. I vores eksempel ovenfor har vi trykket på varen SLIK
og angivet en pris i dialogboksen på kr. 28,50. Begge registreringer fremgår nu af varesalgsbilledet og du kan
se en løbende SUBTOTAL øverst i billedet.
Varegrupper/kategorier vælges nederst på skærmen og der kan swipes til siden, hvis man har brug for flere
end der er plads til på skærmbilledet. Hver varegruppeside starter med en ÅBEN PRIS (Grønne taster hvor
man trykker på tasten og angiver en pris). Der er forprogrammeret en antal frie taster, der er angivet med en
stjerne * som tekst. Alle disse taster er forprogrammeret til at agere ens for hele varegruppen – f.eks. 25%
moms.
På næste side vises et eksempel, hvor vi har trykket på varegruppetasten DIVERSE, hvorved vi får et
skærmbillede af indholdet i varegruppen DIVERSE – herunder de føromtalte forprogrammerede,
stjernemarkerede, taster.

Side 2

I eksemplet ovenfor har vi først trykket på varegruppen DIVERSE, hvorved vi kommer ind til de
forprogrammerede varer i denne varegruppe. Vi har i dette tilfælde valgt POSTÆSKE til kr. 45,00, som nu
også fremgår af vores salgsbillede i venstre side af skærmen.
Vi kan fremkalde nogle funktionsvalg til hver enkelt registrerede vare. Dette gøres ved at markere den
pågældende vare ved et kort tryk på varelinjen i salgsbilledet, hvorefter der fremkommer en dialogboks med
funktionsvalg til den pågældende vare. Forklaring til funktioner følger på næste side:

Side 3

FEJL

Sletter varen fra den samlede registrering.

% RABAT

Giver mulighed for at angive en %-rabat på den pågældende vare.

KR. RABAT

Giver mulighed for at indtaste en kr. rabat på den pågældende vare.

VARE BESKED

Giver mulighed for at tilføje en tekst – f.eks. VAREN BYTTES IKKE.

På samme måde, så er det muligt at tilføje funktioner, der vedrører HELE den pågælde transaktion – det vil
altså have efekt på HELE salget, hvor det vi gennegik i forrige afsnit kun havde effekt på en enkelt vare i den
pågældende transaktion.
Du fremkalder funktionslisten til hele transaktionen ved at trykke på den sorte bjælke, som vist nedenfor:

% RABAT PÅ ALT

Markér feltet for at give %-rabat på hele transaktionen.

KR. RABAT PÅ ALT

Markér feltet for at give kr. rabat på hele transaktionen.

ÅBEN SKUFFE

Åbner pengeskuffen uden varesalg.

STREGKODE NR.

Indtastning af stregkode (eller valgfrit varenummer) hvorved 1 stk. af varen
registreres.

PRINT TEKST PÅ BON

Benyttes til at indsætte en valgfri tekst på bonen. Bemærk at teksten indsættes
der, hvor man er kommet til. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at starte
med at indsætte tekstbesked, således at teksten kommer øverst på bonen.

PRINT NR. PÅ BON

Benyttes til at påføre et valgfrit nummer på bonen. Bemærk at nummeret
indsættes der, hvor man er kommet til. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at
starte med at indsætte nummeret, således at det kommer øverst på bonen.

Side 4

Når vi kommer til betaling, så skal du, som udgangspunkt, trykke på tasten

HVIS du har valgt skærmlayout med numerisk tastatur (se evt. vejl. På side 1 og 2), så har du genvejstaster til
betaling i venstre side af skærmen.

Hvis du benytter dig af tasten BETAL, så kommer du ind i et decideret betalingsbillede med flere muligheder.

Side 5

Her kan du vælge mellem de angivne betalingsformer og ligesom i salgsbilledet kan du også få flere
funktioner frem ved at trykke på den sorte bjælke – se pilangivelse på forrige side.
Hvis du trykker på den sorte bjælke vil du få en dialogboks frem med disse muligheder:

Dankort (OFFLINE) kan benyttes såfremt der ikke er
forbindelse til kortindløser – enten hvis der ikke er
internetforbindelse eller kortindløser har tekniske
problemer. Betalingen ”lagres” i betalingsterminalen
indtil der igen er forbindelse og der udføres en
afstemning af betalingsterminalen.
Gavekort saldo og dato er ikke understøttet.
% RABAT PÅ ALT – Markér linjen og indtast den
ønskede rabatprocent. Rabatten gives på det samlede
transaktionsbeløb.
KR. RABAT PÅ ALT - Markér linjen og indtast det
ønskede krone rabat beløb. Rabatten gives på det
samlede transaktionsbeløb.

Betaling med alle de typer betalingskort, som butikken har indløsningsaftale for. Hvis
betalingsterminalen er integreret med kassesystemet, så er systemet opsat til ikke at
printe dankortnota – ønskes dankortnota printet, trykkes der blot på tasten DK-NOTA.
Registrering af salg, hvor betaling modtages via MobilePay

Registrering af Debet-salg med eller uden kontonummer

Registrering af salg, der er forudbetalt

Side 6

Betaling med fremmed valuta
Kassesystemet leveres med 3 forudprogrammerede valutaer.

Ekspedition med valuta foregår ved at trykke på den pågældende valuta (i dette eksempel EURO).
Subtotal vises nu i EURO omregnet til den forprogrammerede kurs. Trykkes der på valutatasten én gang til,
så springes der tilbage til at vise bekøbet i DKK igen.
Hvis der f.eks. modtages EUR 15,00 kontant, som i eksemplet nedenfor, vil byttepenge automatisk blive vist i
DKK på både skærm og bon.

Side 7

